
 االحصاء واالحتمالیةالمادة الدراسیة:                                                 جامعة دیالى            
 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                            كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 النكلیزیةالغة التدریس:                 قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                                المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
 االحصاء الوصفي، المجتمع، العینة، تبویب البیانات، معاییر قیاس

 النزعة المركزیة، معاییر قیاس التشتت، االرتباط واالنحدار.
مفھوم الحادثة، مفھوم االحتمال، الحوادث المستقلة وغیر 

 المستقلة، االحتمال الشرطي، نظریة بایز.
مفھوم المتغیر العشوائي، دالة توزیع متغیر عشوائي، دالة كثافة 

حالة كون المتغیر في حالة كون الدالة مستمرة او دالة كثافة في 
مبعثر، التوزیع المشترك لمتغیرین عشوائیین، استقالل متغیرین 

 عشوائیین، التوقع الریاضي، الدالة المولدة للعزوم.
 توزیع متغیر عشوائي وتغایر متغیر عشوائي.

التوزیعات الخاصة ، برنولي، ذو الحدین، بواسون، التوزیع 
 بیعي.التربیعي، التوزیع االسي، التوزیع الط

  



 والنفسي التربوي االرشاد المادة الدراسیة:                                جامعة دیالى            
 نظري ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةلغة التدریس:          قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٥عدد الوحدات:                                         المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
 نشأة االرشاد التربوي وتطوره التاریخي،التعریف، االسس.

 نظریات االرشاد التربوي،انواع االرشاد.
 التوجیھ المھني واالرشاد النفسي، المفھوم والخدمات.

التي یقوم علھا االرشاد النفسي، الفلسفة النفسیة، التربویة، االسس 
 المھنیة.

المعلومات الالزمة لعملیة االرشاد النفسي،االھمیة، جمع 
 المعلومات.

 المقابلة االرشادیة، االستعداد للمقابلة،تعدیل السلوك.
االرشاد التربوي في المدرسة، االھمیة، المرشد، القائمون على 

 االرشاد.عملیة 
تنظیم برامج االرشاد التربوي وانشاءھا، نشاة البرامج، الخطوات، 

 االھداف.
 المشكالت التربویة التي یتناولھا االرشاد التربوي.

 طبیعة التوجیھ المھني والحاجة الیھ،الوضائف واالسس.
 العالقة بین التوجیھ المھني وخدمات التأھیل.

  



 ریاضيالتحلیل اللمادة الدراسیة:ا                                          جامعة دیالى            
 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةالتدریس:لغة           قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                         المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
االعداد الحقیقیة باعتبارھا حقل مرتب كامل، العالقة بین حقل 

 االعداد الحقیقیة، االعداد النسبیة واالعداد الحقیقیة.
المتتابعة، تقارب كوشي متتابعة االعداد الحقیقیة، تقارب 

 للمتتابعات.
المتسلسالت، مفھوم التقارب، التقارب المطلق والتقارب 

المشروط، بعض المبرھنات على الموضوع، ضرب 
 المتسلسالت(نظریة ھاین بوریل).

الفضاء المتري، المجموعة المفتوحة، المغلقة الحدودیة 
قارب في المرصوصة، المجموعة المشتقة، انغالق المجموعة، الت

الفضاءات المتریة، المتتابعات االساسیة، الفضاءات المتریة 
 الكاملة.

 الغایة، المبرھنات المتعلقة بالغایة.
مفھوم التطبیقات المستمرة، صفات التطبیقات المستمرة، 

المبرھنات على التطبیقات المستمرة، المبرھنات على التطبیقات 
 منتظم.الرتیبة المستمرة، مفھوم االستمرار ال

االشتقاق، جبر المشتقات، قاعدة السلسلة، مبرھنة رول، مبرھنة 
القیمة المتوسطة، المشتقات من الرتب العلیا، مبرھنة تایلور، 

 بعض استخدامات مبرھنة القیمة المتوسطة.
تكامل ریمان، التطبیقات القابلة لتكامل ریمان، صفات التطبیقات 

 –ویل خطي، تكامل ریمان القابلة لتكامل ریمان، التكامل كتح
 ستیلتجس.

القیاس ، القیاس الخارجي للمجموعة المقیدة، قیاس المجموعة 
 المقیدة، الدوال القابلة للقیاس وبعض المبرھنات االساسیة.

تكامل لیبیك، مواطن ضعف تكامل لیبیك والتغلب علیھا،بعض 
 المبرھنات االساسیة لتكامل لیبیك.

  



 التحلیل العدديلمادة الدراسیة:ا                                          جامعة دیالى            
 مناقشة۲نظري+ ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةالتدریس:لغة           قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٦عدد الوحدات:                                         المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
تحلیل االخطاء،مصادر االخطاء،تمثیل االعداد،االخطاء في 

 العملیات الحسابیة.
حلول المعادالت غیر الخطیة،تعیین مواقع الجذور.طریقة تنصیف 

-القاطع،طریقة الموضع الكاذب،طریقة نیوتنالفقرات،طریقة 
 رافسون،تقارب الطرق التكراریة،ایجاد الجذور لمتعددة حدود.
-حلول المنظومات الخطیة،طریقة الحذف لكاوس،طریقة كاوس

 جوردون.
االندراج واالستكمال،الفروقات المنتھیة،طریقة نیوتن التقدمیة 

،المنحنیات والتراجعیة،صیغة بسل لالندراج،صیغة الكرانج
 االفقیة.

التكامل والتفاضل العددي،صیغ نیوتن للتفاضل العددي،الصیغ 
المركزیة،قاعدة شبھ المنحرف للتكامل العددي،قاعدة 

 سمبستون،تكامل رومبرك.
حل المعادالت التفاضلیة، طریقة متسلسلة تایلور، طریقة تایلور 

ظومات كوتا،حل من-الصریحة،طریقة تایلور الضمنیة،طریقة رانج
من المعادالت التفاضلیة،مفھوم التقارب ومفھوم 

 االستقراریة،مفھوم االستمراریة المطلقة.
  



 الجزئیة التفاضلیة المعادالتالمادة الدراسیة:                                 جامعة دیالى            
 مناقشة۱نظري+ ۲عدد الساعات:                            كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةلغة التدریس:  قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٥عدد الوحدات:                                المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
بعض طرائق حلول المعادالت التفاضلیة الجزئیة، طریقة 

الكرانج، طریقة جاربت،استخدام بعض التحویالت،المعادالت 
الخطیة المتجانسة من المراتب العلیا، معادالت یمكن ان تتحول 

 الى خطیة.
طرائق حلول المعادالت غیر المتجانسة، معادالت من الرتبة 

 الثانیة ذات معامالت متغیرة.
سالسل فوریة، تفاضل وتكامل سالسل فوریة، سالسلال فوریة 

 ثنائیة.
 معادلة التوصیل الحراري في البعد الواحد.

 متعددات حدود ودوال الجندرا.
 دوال بیسل مع بعض حاالتھا.

 معادلة البالس في البعدین.
 معادلة البالس في االبعاد الثالثیة.

  



 جبر الحلقاتالمادة الدراسیة:                                          جامعة دیالى            
 مناقشة۱نظري+ ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةالتدریس:لغة           قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٥عدد الوحدات:                                         المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
مفھوم الحلقة مع امثلة شاملة وخواص عامة للحلقة، 

المثالیات،حلقات القسمة،الحقول، انواع معینة من المثالیات،حلقة 
 البوولي.الحدودیات،الحلقات البوولیة،الجبر 

المودیوالت،مفھوم المودیول مع بعض االمثلة،المودیوالت 
الجزئیة مع امثلة و بعض الخواص،المودیوالت الدوریة، 
المودیوالت منتھیة التولد، المودیوالت غیر منتھیة التولد، 

المودیوالت البسیطة، مودیوالت القسمة،التشاكل على 
للتشاكل،المبرھنات االساسیة المودیوالت،الخواص االساسیة 

 للتشاكل.
نظریة كالوا وحل المعادالت،الحقل الجزئي مع بعض خواص 

الحقل،توسیع الحقل، التوسیع السوي للحقل،الحدودیة القابلة للحل، 
 زمرة كالوا، المبرھنة االساسیة لنظریة كالوا.

  



 طرائق تدریس ریاضیاتالمادة الدراسیة:                                  جامعة دیالى            
 نظري ۲عدد الساعات:                                     كلیة التربیة للعلوم الصرفة

 العربیةلغة التدریس:          قسم الریاضیات                                        
 وحدات ٥عدد الوحدات:                                         المرحلة الثالثة          

 

 الموضوع
 مفھوم طرائق التدریس، اسس التدریس الجید.

 اھداف التدریس، االھداف العامة، االھداف السلوكیة.
مقدمة عن تطور طریقة التدریس، طریقة القاء المحاضرة(االلقاء) 

،المناقشة، االستجواب،بعض الطرائق الحدیثة، االستكشافیة، 
 االسئلة، شروطھا، صیاغتھا.

التخطیط والتقویم، اھمیة التخطیط، كیفیة اعداد الخطة، التقویم، 
 النظریة القدیمة والحدیثة،اسالیب التقویم.
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